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 را روایت فرهنگی قدن و تولید هایظرفیت آوری،نو و نقد فضای به روایتی ادبیات تبدیل

 روایت فرهنگی نقد هایظرفیت که است این حاضر پژوهش دستاورد بنابراین. کنندمی تقویت

 و فرهنگی نقد امکانات به روایتی، ادبیات بیشتر کاربرد به کمک طریق از و کندمی تبیین را

 .افزایدمی فرهنگی مطالعات
 

 کشمکش و روایتی، روایت، ادبیات شناسیجامعه قدرت، بازی تحلیل :کلیدی هایواژه

 روایت. فرهنگی نقد محور،متن مطالعات روایت، فرهنگی گرایش وگو و ماجرا،گفت

  . مقدمه1

های اصلی مدرنیته چالش فرهنگی است. ریشۀ این چالش فرهنگی یکی از چالش

ها و کارکردهای فرهنگ مصرفی ادبیات روایتی است و اینکه در تدوین سیاستبی

شود و به روابط ادبیات داستانی و نقد فرهنگی ، نقش ادبیات نادیده گرفته میمدرن

های حال، تفاهم و تعامل ادبی و فرهنگی در حوزه گردد. با اینتوجه کافی مبذول نمی

 روایتی ادبیات از برگرفته فرهنگیِ نقد و نظریه تولید طریق ازتواند المللی میملی و بین

وجود آورد. به این ها را بههای رشد فرهنگی ملتکند و زمینهبه رفع این چالش کمک 

شناسی یکی از منابع اصلی تولید و تحلیل ترتیب، اگر بپذیریم که روایت و روایت

و فرهنگی مطالعات ادبیات روایتی و  فرهنگی است، مسئلۀ پژوهش حاضر رابطۀ

 اند از:عبارت محوری پژوهش هایهای نقد فرهنگی روایت است. لذا پرسشظرفیت

 ؟نداکدام روایت فرهنگی نقد هایظرفیتها و ـ مؤلفه 

 شناسی چه روابطی با نقد فرهنگی و تولید فرهنگی دارند؟   ـ ادبیات روایتی و روایت

 همگوناگون  و ایرشتهبین است، پیچیده و فکرانهروشن که فرهنگی مطالعات

 داستانی ادبیات از راهایش استگاهو خ هاریشه ترینمهم و اولین تردیدبی اما. هست

 دانشگاهی، رشتۀ عنوانبه فرهنگی مطالعات گذارانبنیان اولین که طوریبه است؛ گرفته

 ادبیات رشتۀ در دانشگاه استاد دو هر ،1ویلیامز یموندر و 9هوگارت ریچارد یعنی
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 دانشگاه رد را «معاصر فرهنگی مطالعات مرکز» هوگارت هنگامی که و بودند انگلیسی

هایی از زندگی طبقۀ سواد: جنبه هایکاربرد با عنوان کتابی و راه انداختبه بیرمِنگام
 فرَنک رِیموند نظریات بر را خود پژوهش اصلی بحث ،را منتشر کرد( 5917) 9کارگر

ریزی نمود که در اوایل و اواسط قرن بیستم زندگی ، منتقد ادبی بریتانیایی، پایه4لیوِس

 کتاب در هوگارت. بود ادبی نقد در هملیوِس  نظریاتطبیعی است که  کرد ومی

زندگی  هایویژگی ادبی هنر انتقادی تحلیل و خواندن که کندمی ادعا سواد هایکاربرد

 که است کند که فقط هنراو بحث می. دهدمی نشان را جامعه در عملی و واقعی

زندگی . کند اَشکال مختلفش بازسازی در همۀ و هاپیچیدگی همۀ را، با زندگی تواندمی

 ما که است هنر فقط و گرددمی زایل زمان گذشت با و است زمانمند ایروزمره تجربه

 را آن و برویم فراتر ،زمانمند ایتجربه عنوانبه ،زندگی روزمرگی از تا سازدمی قادر را

 بنابراین فرضیۀ .(Sardar & Van Loon, 1998: 27به نقل از ) کنیم حفظ زمان تأثیر از

 و امکانات از برخی داستانی ادبیات آثار و ادبیات که است این حاضر پژوهش

 خواننده دراختیار و بینندمی تدارک را فرهنگی نقد و فرهنگی مطالعات مهم ساختارهای

   .دهندمی قرار

 7منتشرشده در شمارة  «شناسی نقد فرهنگی روایتظرفیت») در مقالۀ اول

و  امکانات برخی از ،آمد مقالۀ حاضر استکه پیش (شناسیروایتدوفصلنامۀ 

: بروز و الب پنج مؤلفه بررسی و تبیین شدهای مهم نقد فرهنگی روایت در قظرفیت

 در جامعه مستند توصیف نماد، فرهنگی نقش روایتی، ادبیات در فرهنگی نقد ظهور

 است، اول مقالۀ آمدپی که حاضر مقالۀ و ؛شکل مفهوم و ذهنیت، و توهم تبیین روایت،

 گرایشند از: اکه عبارت است تحلیل کرده را روایت فرهنگی نقد دیگر فۀمؤل پنج

 محور،متن مطالعات روایتی، ادبیات شناسیجامعه قدرت، بازی تحلیل روایت، فرهنگی

 است این هامؤلفهها و این ظرفیت همۀ مشترک وجه. ماجرا گو ووگفت کشمکش، و

 راهبرد به را آن و افزایندمی فرهنگی نقد برای فضایی عنوانبه روایت هایابلیتق به که
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لذا یک روش تحقیق حاضر این  .کنندمی تبدیل فرهنگی سازیهویت برای رژیمی یا

شود. منابع پژوهش حاضر هم نظری بحث مقالۀ اول محسوب می کنندةاست که تکمیل

ای ه تحقیق حاضر نوعی پژوهش کتابخانهو هم کاربردی بوده است و لذا ضمن اینک

است، از نظر منابع پژوهش در دو حوزة نظری و کاربردی اجرا شده: پژوهشگر در ابتدا 

شناسی و مطالعات فرهنگی و نقد های روایتبرخی از منابع نظری مهم در حوزه

د را خوانده و سعی کرده زیربنای نظری نق 7فرهنگی، مثالً برخی آثار روالن بارت،

ها اقتباس و تدوین کند و پس از آن برخی آثار ادبیات داستانی، فرهنگی روایت را از آن

را خوانده و کوشیده است  دیدار بلوچو  تنگسیر ،اُلیور توایستهای مانند رمان

ها ارزیابی و های نقد فرهنگی روایت را در هریک از آنها و روشها، فرمولظرفیت

 موضوعشان که منابعی داند،می حاضر مقالهنویسندة  که آنجا اتتدوین کند. با این حال، 

بنابراین روش  .ندایابکم ،باشد روایت فرهنگی نقد شناسیظرفیت خاص طوربه

در خواندن منابع نظری و کاربردی، استداللی و اقتباسی و استنتاجی هم بوده پژوهش 

  است. 

 تحقیق  . پیشینۀ1ـ1

شناس آلمانی و یکی از جامعه 6های لئو لوونتال،لهمحمدرضا شادرو شماری از مقا

ها را در کتابی با اعضای مکتب فرانکفورت، را گردآوری نموده و ترجمۀ فارسی آن

به خوانندگان عرضه کرده است. این  شناسی ادبیاترویکرد انتقادی در جامعهعنوان 

،  های  این کتابدر یکی از مقاله. توسط نشر نی منتشر شده است 9986کتاب در سال 

شود تا ( وارد می57: 9986« )شناسی ادبیاتگسترة سنتی پژوهش در جامعهبه »لوونتال 

درنظر بگیریم که هم در « منبعی ثانوی»مثابۀ توانیم ادبیات را بهاستدالل کند که می

باشد. « نظریۀ اجتماعی»های تاریخی قابل استفاده باشد و هم حاوی تدوین تحلیل

 کند:پس از آن اعتراف میلوونتال 
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های خیالی و فضای های شخصیتشناس ادبیات وظیفه دارد که بین تجربهجامعه

هاست پیوند بزند و تأویل ادبی را به بخشی از خاص تاریخی که منشأ آن تجربه

شناس ادبیات باید بتواند براساس معادلۀ شناسیِ شناخت تبدیل نماید. جامعهجامعه

 (.56ها و فنون سبکی، معادالت اجتماعی طرح کند )همان، مایهخصوصی درون

« کارکرد ادبیات در عصر مطالعات فرهنگی»عنوان ای بادر مقاله 5سَکوَن بِرکوویچ 

های نقد گیرد که به ظرفیتادبی درنظر می های شگرفی را برای روایت(، ویژگی9188)

؛ ب. ادبیات است یناباور ۀهانخودآگا قیامکان تعلافزاید: الف. ادبیات فرهنگی آن می

گیرد و خودش را آفرین است؛ ج. متن ادبی از امور روزانه ریشه میساز و پرسشمسئله

کند که یکی از رموز نقد فرهنگی . بِرکوویچ استدالل میکنددر این امور جاسازی می

فرهنگ دهد تا در بازخوانی متن ادبی ادبیات روایتی این است که به خواننده اجازه می

مجدد قرار ارزیابی و ادراک ، اساس قوانین زبان مورد بازبینیبررا متنی کند و آن را 

گرایش روایت به تعامل »عنوان در پژوهشی که با 1و بارت فِرفاک 8بدهد. لوک هِرمَن

گرایش روایت و قابلیت »انند اند، به طرح موضوعاتی م( منتشر کرده1001« )فرهنگی

پردازند می« گو همچون روند فرهنگیوگفت»و « ون روند ادبیگو همچوگفت» ،«گفتن

کنند که گرایش فرهنگی روایت در تعاملی است که بین خواننده و متن و ادعا می

کنند که نویسنده در تدارک کند. هِرمَن و فِرفاک درعین حال خاطرنشان میتأسیس می

گو بین طرفین است وزی گفتنیست؛ چراکه درواقع در باوجه آزاد هیچمتن روایتی به

هایی است که در گفتمان آن هم تحت تأثیر عناصر و طرف ، وگیردکه متن شکل می

 در مقالۀ 90فلوُک پردازند. وینفریدکنند و به تعامل با یکدیگر میوگو شرکت میگفت

« شناسیِ فرهنگ عامهداستان و تخیلی بودن در فرهنگ عامه: مشاهداتی در زیبایی»

 است:  نوشته

متن عمومی چیزی جز بازتولید سیستم فرهنگیِ رایج نیست ]...[ اگر متون عمومی  

پردازی( انجام کنند، این کار را از طریق داستان)های فرهنگی را بازتولید میمدل

واسطۀ داستان است که باید هم دهند، و دقیقاً همین عنصر مضاعفِ بازتولید بهمی



 9911پاییز و زمستان  ،8، شمـارة 4 سال                                                          شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

78 

عنوان خاستگاه لذت آن ن درنظر گرفته شود و هم بهعنوان سرچشمۀ معنای متبه

(1988: 52 .) 

که های مزبور تفاوتی بنیادین بدین شرح دارد حال، پژوهش حاضر با پژوهش با این   

عنوان یک های نقد فرهنگی روایت را تحلیل کند تا بهخواهد ظرفیتپژوهش حاضر می

نقد و تحلیل فرهنگی مورد توجه نمونۀ نظری و کاربردی نقش ادبیات روایتی در 

 نظران و متولیان مطالعات ادبی و فرهنگی قرار بگیرد. صاحب

  ارچوب نظری. چ2

( 1008) ریچارد هوگارت و مطالعات فرهنگیبا عنوان در مقدمۀ کتابی که  99سو اُوِن

معانی « بزرگ»کند که از دید هوگارت، آثار ادبی ویراستاری کرده است، بحث می

و به هستنددهند. این آثار هوشمندانه را به بهترین شکل در خود جای میفرهنگی 

« بزرگ»نمایند. آثار ادبی درستی نهاد جوامع و تجربیات انسانی را در خود بازتولید می

کنند آورند و بنابراین کمک میدست میدرونی به بخشیشان را از طریق سامانمعانی

های ارزشی و چه ند؛ چه از طریق انعکاس آن نظامهای ارزشی جوامع آشکار شونظام

گونه های ارزشی جدید غالباً تلویحی. اینها و ارائۀ نظامواسطۀ مقاومت دربرابر آنبه

ویژه ادبیات، ما را در تدوین و شناخت ماهیت است که هنرهای زبانی و بیانی، و به

 پژوهش بنابراین (.Owen, 2008: 3)کنند آفرین جوامع انسانی راهنمایی میارزش

 کندمی سعیدر این راستا  و است ادبیات از برگرفته فرهنگیِ مطالعات بر ناظر روپیش

 در را داستانی ادبیات در فرهنگی تحلیل و تولید ساختارهای و هاظرفیت از برخی

های تولید و نقد فرهنگی ادبیات ظرفیت. کند تدوین و شناسایی عملی و نظری حوزة

ند از: گرایش فرهنگی روایت، اشوند عبارته در پژوهش حاضر تحلیل میداستانی ک

محور، و کشمکش، شناسی ادبیات روایتی، مطالعات متنتحلیل بازی قدرت، جامعه

 گو و ماجرا. وگفت
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  بحث و بررسی   .3

  روایتگرایش فرهنگی  .1ـ3

خواهد نقش برخی که می گاهآن 91آنتونی گیدنزکند که بحث مینژاد مهدی بهشتی

فتار و نوشتار، گ ۀنقش برجست»فرهنگ را گوشزد کند،  گیری و تحولنهادها در شکل

های های همساالن، مدارس و رسانهو نیز نقش[ خانواده، گروه... ] شناسیخط و نشانه

سازی و رشد نقش این نهادها در فرهنگاز  (.16 :9917سازد )را برجسته می« همگانی

طور از آنجا که انسان به دلیل فراوانی روایت وبه. اما دپوشی چشم وانتنمی فرهنگی

های ها و قابلیتلحاظ ویژگیمند است و نیز بهولید و مصرف روایت عالقهفطری به ت

در تولید و نقد فرهنگی از نقش  روایتنقش  نُمایدچنین می ،روایتیخاص ادبیات 

ـ که همواره گرایش  روایت و داستانکه اچر باشد؛تر گیدنز مهم نهادهای مورد نظر

انسان هستند و شاید در همۀ زوایای  بوم معنوی و فکریواقع زیستدر فرهنگی دارند ـ

 زندگی و هستی فرهنگی او تأثیر بگذارند.  

وگوی برای انگیزش نوعی گفت روایتاین گرایش ظرفیت های هزمینیکی از 

و  ندنکبرخورد میبا یکدیگر متن  و خوانندههای دیدگاه ،فرهنگی است که در فضای آن

از دید برخی اگرچه . های بینابینی خواهد بودساز گفتمانها زمینههای آنبرخورد دیدگاه

ریشه در این واقعیت دارد که خواننده متن را  روایت ،گرایش فرهنگی پردازاننظریه

 روایتگرایش فرهنگی ریشۀ  ،پردازاننظریهگروهی دیگر از  نظر از ،کندپردازش می

 چه که باشد، نباید فراموشریشۀ این گرایش هراما آن است.  (گفتاری بودن)ی یگفتا

جالبی فرهنگی های ها و ویژگیطور ذاتی از ظرفیتبه بیات روایتیکه متن اد نیمک

شکل  بین خوانندگاندر آن ارتباطی که  ۀت شبکبه برک روایتیبرخوردار است. متن 

شود. این گرایش فرهنگی فرهنگی در آنان میو انگیزش نوعی گرایش  گیرد، موجبمی

که  ستهانبه و تطابق فکری و عاطفی بین آبرآیند آمیزش متن و خواننده و نوعی تشا

در چنین فضاهایی بین  وآید دست میبه« مواد فرهنگی»از  99بلَتن گریناز دید اِستفِ
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هرچه بیشتر بین خوانندگان به گردش  روایتیشود. متن دست میبهخوانندگان دست

 آید، و نیز هرچه مواد فرهنگی بیشتری را به گردش درآورد، قدرتمندتر خواهد شد.در

 ها انگیزشکند، در ذهن آناساسی درگیر میهای پرسشچنین متنی خوانندگان را با 

و فرهنگی  و امکان بالندگی فکری داردها را به تکاپوی فرهنگی وامی، آنآوردپدید می

 کند. ها را فراهم میآن

امکان تولید دانش و نقد فرهنگی در مفاهیم  روایتدیگر گرایش فرهنگی  ۀیک جنب

ت در تبیین روایی و نقش روایتی مانند هویت و بازنمایی آن در ادبیات وضوعاتو م

ای اجتماعی، کنشگران فرهنگی، هها و اصولی مانند مطالعات رسانه، هویتنظریه

المللی، انسجام و پارگی فرهنگی، و مهندسی و کنترل های ملی و بینرهنگیفچند

 فرهنگی است. 

و  رزه برای آن استکلی زندگی و مبا فرهنگ راه گرایان معتقدندبرخی از فرهنگ

و موجود  صورت اصلی، طبیعیل، و بهآن را باید در متن مادی زندگی، در مقام یک کُ

و به  ریه و موارد انتزاعی بدبین هستندبه نظ گرایانهنگد. این گروه از فرمطالعه کر

گرایان پراگماتیک این بیشتری دارند. روش فرهنگ ۀگرایی پراگماتیک عالقفرهنگ

ها و تشابهات اَشکال فرهنگی ویژه وحدتکه به ت که بر توصیفات واقعی و پیچیدهاس

این گروه از  به این ترتیب،کنند. دهد، تأکید میو زندگی مادی را مورد توجه قرار می

های بازتولید اجتماعی و تاریخی فرهنگ جوامع بشری و جنبش رپردازان بنظریه

 ۀنامری مانند تاریخ شفاهی، زندگیو به انواع آثا کنندتمرکز می فرهنگی بیشتر

که به بازتولید تجربه در بستر اجتماع  گراهای واقعو انواع داستان شتخودنو

ویژه هباز آنجا که گرایان پراگماتیک، دهند. از دید فرهنگیشتر اهمیت مید، بنپردازمی

و و انتقادی  وکار داردگرا با زندگی طبقات متوسط و پایین جامعه سرداستان واقع

ارائه  های فرهنگی مطلوب و قابل اجرامدل هم هست،پیشرو و اندیشمندانه و گفتاری 

  هم بیشتری دارد. سرهنگی سازی و تنوع فدر فرهنگو لذا  کندمی
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هستند که به استقالل نسبی اَشکال « گراساخت»در سوی دیگر، منتقدان فرهنگی 

های گفتمانی «ساختار»کنند و برتری را به ذهنیت و ابزارهای داللت توجه بیشتری می

گرایان فرهنگی، هم خود اَشکال و دهند. در روش ساختها میها و ذهنیتموقعیت

های فرهنگیِ تولید و مصرفِ چنین شوند و هم زیرساخترهنگی تحلیل میکاالهای ف

 ـ گرایانه هستندگاهی کامالً شگلکه ینا با ـ هاییو کاالهایی. چنین تحلیل اَشکال

و دیگر  در زبان، روایت اها، معنکه توسط آن کنندهایی را آشکار میکارروش

لعات های مطاایی پراگماتیک روشگرشود. در فرهنگهای داللتی تولید میسیستم

اجتماعی ـ  بوده و از مطالعات تاریخی ختیناشو مردم ختیشنافرهنگی غالباً جامعه

ویژه بر ادبی و بهگرایی فرهنگی عمدتاً بر نقد که ساخت حالیدر ؛دگیرفرهنگ ریشه می

 شناسی فرمالیست استوار است. م ادبی و زبانسهای مدرنیسنت

 ادبیات روایتیِبحث عمده این است که « گرایش فرهنگی روایت» فۀؤلدر مذلک، مع

اول پرداز دستنظریهی روایتچنین  ةچون نویسند ؛کاالی فرهنگی است خوب بارزترین

فکر و فرزانه است. او روشن فرهنگی گوناگونهای ها و نمودو در قالب فرهنگی است

شناسد و اقوام مختلف را می فرهنگفرهنگی فراوان دارد و  دانشدید فرهنگی وسیع و 

که شاید معادل  ـ 94توماس پینچون رماندومین ها تسلط علمی و نظری دارد. در بر آن

شوهر و شهر محل  وقتی اِدیپا ماس ـ باشد 41 ۀحراج در غرفعنوانش فارسی 

یعنی اش، ردهمُدوست تازه ۀنامکند و برای اجرای مفاد وصیترا ترک می اشزندگی

رسد، شهر که می ةرود، به دروازهر سَن نارسیسو میبه ش 97،ی پیرس اینوِرَریتیآقا

منتظره و مرتفع، با همان وضوح غیر ۀها از این زاویها و خیابانخانهچرخش منظم »

مدار رادیو ترانزیستوری به او آورَد که پیش از این صفحهبر او هجوم میآوری تعجب

ی از یلچراکه اِدیپا در شهر جدید دربرابر س ؛(Pynchon, 2006: 14« )هجوم آورده بود

توان درک و گیرد که ریخته و نامنظم فرهنگی قرار میهمبه هایها و پیامعناصر و نشانه

با همۀ نمایشگاه بزرگ فرهنگی است که  ن نارسیسوسَ ها را ندارد. بنابراینهضم آن
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که ویژگی بارز آن کثرت  شهر و شهرنشینی است ارکان و عناصرش مظهر برجستۀ

روابط انسانی و تنوع و پیچیدگی این روابط است. خانواده، مدرسه، دانشگاه، دادگاه، 

انتشاراتی، پست،  ۀسسؤبیمارستان، شرکت تجاری، ماینترنت، بانک، رادیو، تلویزیون، 

 و غیر آن از مراکز و خانه، کافه، کاباره، رستورانایشسازمان تبلیغاتی، سینما، نم

ها را در گفتمان کند نقش آنشناسی تالش میروایتکه  استفرهنگی نشگران ک

فکرانه و روشن نیزنویسندگی روایتگری و بنابراین . دکنمدرن تحلیل  جامعۀ فرهنگی

 ؛شودها میسر نمیانه و متفکرانه امور و پدیدهبربدون تحلیل مد چون ،هنگی استفر

واره با تولید تفکر و نقد و تحلیل همروایتگر  ةکه سروکار نویسند درحالی

  هاست.اندیشه

 پسامدرن اغلب گفتمان خود روایتویژه همدرن و ب روایتاز آنجا که  از سوی دیگر

کند که خواننده باید به آن جواب بدهد، کند یا آن را به سؤالی تبدیل میرا نقض می

در  عالوهه. بی سنتی بیشتر استهاروایتها از روایتگرایش فرهنگی این نوع 

غایت بلکه به ؛گرایانه نیست( مصرفادبیات روایتیهای جدید خواندن )دوره

آن را گفتمان کند و وگو میکه خواننده با متن گفتچرا ؛استتولیدگرایانه و انتقادی 

نقش »های هِنری جِیمز )کشد. به همین دلیل است که در برخی از داستانچالش میبه

پسران و ) و دی اِیچ الرِنس (سیمای مرد هنرآفرین در جوانیس )(، جیمز جوی96«قالی

فکرانی در جایگاه نویسنده، منتقد و یا خواننده روشنها (، بعضی از شخصیتعاشقان

مانند نوشتن و  اقداماتی ؛ زیراکاالی فرهنگی است روایتبنابراین )ادبیات( هستند. 

و هدف بارزشان  ی و روانی هستندذهناست، گیری روایت شکلها آن ۀکه نتیجخواندن 

   تولید و نقد فرهنگی است.

های مشخص و با کاربرد ذهن در مسیر حال زمینۀدرعین گرایش فرهنگی روایت 

به  است که مطالعات فرهنگی روایت و چنین آوردوجود میهاهداف ویژه را هم ب

 ییرها یل فرهنگوازراس و جامعه از اِندِ شودکند و باعث میالی اندیشه کمک میاعت
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تر و فاخرتر شود. در این راستا، بحث تدریج مرغوبافراد بهو زندگی و ذهنیت  ابدی

 95های دانش دامنۀ خاصرشته»او با ادعای اینکه هریک از  .اساسی است جِرُم برونِر

و گرایش علمی توانایی خاصی   کند که هر رشتهبحث می (Bruner, 1991: 2)« دارند

گیرد که دامنۀ هر کند و نتیجه میدهد و آن را در مسیر خاصی تقویت میبه ذهن می

روش  د بهدهنها هستند که به ذهن اجازه میای از اصول و رویهنوع دانش مجموعه

کند که هر های دیگر، مورد استفاده قرار بگیرد. برونِر بحث میخاصی، و نه به روش

است جا( )همان «خاص ابزار مهارت + دانش +»روشِ استفاده از ذهن متضمن نوعی 

دارد.  یکند و کاربردهای خاصهماهنگ بوده و انسجام ادراکی ایجاد می یکدیگرکه با 

های دانش است، شاید شناسی سرآمد رشتهبه این ترتیب، اگر بگوییم روایت و روایت

ل در انسان است و به همین دلیشناخت روایت  مایۀکه جان؛ چرانادرست نگفته باشیم

روح و جان انسان  سان که هست، یعنی بهآن به انسان ـ های دانش،مقایسه با سایر رشته

شناسانه است؛ مهارت روایت خواندن، تر است. دانشِ روایت انسانی و انساننزدیک ـ

هاست که اموری فرهنگی هستند و ابزار تحلیل، نوشتن، دیالوگ، مذاکره و مانند این

ی داستان و تصویر هستند که مواد و زی( هم عمدتاً ذهن و زبانپرداروایت )و روایت

  . اندفرهنگی

   تحلیل بازی قدرت .2ـ3

بازنمایی و بررسی انتقادی  ،ی در نقد فرهنگیروایتهای ادبیات یکی دیگر از توانمندی 

که چرا ؛دهدمیهم سیاسی  ۀبه مطالعات فرهنگی صبغ جریان قدرت است. این ویژگی

 هژمونی های کنترل آن و جلوگیری ازیک طرف بررسی روابط قدرت و راههدف آن از 

اجتماعی شدن خواننده است که پذیری و جامعههای و از طرف دیگر بررسی راه قدرت

ترِ های عمومیخواه دانش شانجامد. این گرایقدرت میاِعمال  تر شدنبه آسانهم آن

قرار دهد و خواه  ا موضوع اصلی خودقانون( رو  اقتصاد ةرهنگ )مانند مسائل حوزف

، لزوماً و عمیقاً بر را آن )مانند مسائل مربوط به فرد و خانواده( های خصوصیحوزه
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ی بخشی ادبیات روایتمود روابط قدرت در متن نُلذا روابط قدرت متمرکز خواهد شد. 

جام . رمان کندخواهد توصیف و تحلیل می روایتفرهنگی  نقدکه  ای استاز زنجیره

 ۀآثاری است که روابط قدرت در جامعجمله هنری جیمز از ۀ( نوشت9104) 98زرین

 یادر مقاله . جاناتان فریدمَنکندطور نمادین بررسی میهبرا انگلیس زمان نویسنده 

« شناسانهییو امکانات دانش زیبا جام زرینبازی،  ۀدانست: نظریآنچه مَگی می»عنوان با

 کرده تحلیل 91«بازی ۀنظری»در رمان جِیمز را در پرتو  قدرتروابط نمادین  ،(1008)

تعریف  10فیلیپ فیشِررا از نگاه « بازی نظریۀ»خود  مقالۀ ن در ابتدایفریدمَ است.

هایی به زبان نمادین یا به زبان ها یا حرکتبازی توصیف استراتژی نظریۀ»کند: می

)یا گاهی حتی در تعامل با  علیه یکدیگر فردی در تقال کنشگرانریاضی است که 

 (.  Freedman, 2008: 98)« دهندیکدیگر( برای رسیدن به اهداف خاصی انجام می

« بازی نظریۀ»در پرتو را شاید نتوان  ( نوشتۀ صادق چوبک9981) تنگسیررمان 

نهایت مجبور به درزارمحمد، شخصیت اصلی داستان،  در این رمانکه د؛ چرابررسی

روش « بازی نظریۀ»شود ته میاغلب گفاما  شود.بان قدرت میجنگ مسلحانه با صاح

م در تنش قدرت است؛ روشی که انسان از جنگ گرخودداری انسان جدید برای 

خواهد در تالش برای تصاحب قدرت نوعی بازی را جایگزین جنگ آن می واسطۀبه

فتمان قدرت حال، گ کند تا شاید از خشونت آتشین و دامنگیر جنگ فرار کند. با این

سیاسی تبدیل  یاثر را بهکه آن  تردید یکی از مضامین اصلی رمان چوبک استبی

اعتقاد اکثر  که به»گویند انتشار تنگسیر می دیگراناصغر احمدی و  . برای مثالکندمی

 ثر از تحوالت پیشین بود و هم برأدارای تم غالب سیاسی است، هم مت نظران،صاحب

  .(16: 9919« )ثیرگذار بودأپس از خود ت ادبیـ  اتفاقات سیاسی

 ایپدیده در شِمایبوشهر و تعامل با آن منطقه  منطقۀزندگی در ، تنگسیر در ابتدای

بسیار گرم در تابستان داستان هوای بوشهر  زیرا کند؛سخت و شاید ناخواستنی جلوه می

واننده را بیشتر رود و ختر میچه که پیشو داستان هر رجی و نمناک استو سوزان و شَ
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استفاده از و سوء اختالف طبقاتی ،عدالتیکه بی آن منطقه ـ در کانون فضای اجتماعی

های طبیعی و اجتماعی تعامل با جنبه ،دهدقرار می های آن است ـقانون از ویژگی

که انگار « کُنار مهنّا»درخت وجود  عالوههکند. بتر هم میزندگی در آن منطقه را سخت

زندگی در بوشهر را به  است، ستادهیا یبهمنبه  بوشهر ةکنار جاددر ال صدها س

در فضایی بین بودن و  که گویینماید ای و مبهم تبدیل میای تاریخی و اسطورهپدیده

اجنه و پریان بود و  [ خانۀ...]کرده درخت نظر»این کُنار،  ؛ زیرانبودن واقع شده است

های که عروسی و عزای پریان را در میان شاخهخوردند خیلی از مردم بوشهر قسم می

 نویسنده شخصیت اصلی گر(. از سوی دی97 :9981)چوبک،  «اندآن به چشم دیده

چه با شرایط اجتماعی بوشهر مصالحه اگرکند که داستانش را طوری پردازش می

آن با شرایط طبیعی و جغرافیایی  آورد،کند و حتی به جنگ مسلحانه با آن روی مینمی

شود، با پیروی هم می« شیرمحمد»که بعدها  زارمحمد که طوری؛ بهآیدخوبی کنار میبه

موریت خودش را برای اجرای مأایران، معاصر از مصلحان بزرگ دینی و ملی گذشته و 

 کند. بزرگ اجتماعی آماده می

ده تجمیع شاز یک سو در سه کانون قدرت  ،بوشهر در محیط اجتماعی و سیاسی

و گروهی از منصوبین دولتی  هاهای حکومتی، انگلیسیتفنگچی :ند ازاکه عبارتاست 

شود از گوید، تشکیل میطور که زارمحمد میدر امور دینی و حقوقی و اجتماعی که آن

برای خوردن این چندتا قرونِ دارونَدار  حاکم شرع و وکیل و بزاز و دالل ]که[ همشون»

که  مثلث رابطه(. به این ترتیب، روشن است که این 46همان، « )یکی شدنبهمن، دس

های نوعی باعث نهادینه شدن و تحکیم پایه رود،شمار میبه خواهی نیزنماد تمامیت

 که اگر اعضای کانون اول و سوم عوامل استبدادچرا ؛قدرت منفی و سرکوبگر است

 اما غلبۀ. شندبا)خارجی( می هستند، اعضای کانون دوم هم عوامل استعمار)داخلی( 

های قدرت مخالف را حتمی گیری کانونبوشهر شکل در جامعۀاستبداد و استعمار 

قراول که پیشوا و پیش ـ و لذا ظهور و پردازش شخصیتی مانند زارمحمد دسازمی
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و  اساسی، منطقی های قدرت رسمی و حکومتی است ـنهضت و مقاومت علیه کانون

جتماعی و سیاسی آن خواهد آمدهای اپردازی و از پیقابل باور است و از لوازم روایت

وکیل و دیگران به دست زارمحمد و  ،قتل حاکم شرع حال، باید گفت عینبود. در

 نیست؛ برای رسیدن به قدرت شخصی داران حکومتیجنگ و گریز او با برخی تفنگ

و  است بلکه برای کمک به استقرار عدالت اجتماعی و کرامت انسانی شهروندان

عدالتی مبارزه کنند. که بعد از او بخواهند علیه بیکنشگرانی  برای خواهد بود اینمونه

های اجتماعی پایهنظر به های قدرت مخالف اگرچه تاحدی غیررسمی هستند،کانون

ها حکومتی و حتی بیشتر از آن های رسمیکانون اندازةچه بسا بهتری دارند و قوی

که زارمحمد  است« تنگسیرا»کانون قدرت مخالف گروه ترین ند باشند. مهممقدرت

های تاریخی و فرهنگی وابستگی مضا نکرده است،ارا  اگرچه انگار پیمان عضویت با آن

آورد. مثالً در داستان نخواهی به عضویت آن درمیاش با آن کانون، او را خواهیو نژادی

ری بوده و همراه او با علی دِلواخوانیم که زارمحمد در رکاب رئیسچوبک می

شته است. کُ« اشبا همین تفنگ مارتین»انگلیسی را هم « پونزده»ها جنگیده و انگلیسی

 روابط هِنری جِیمز، جام زرین، برعکس این اساس، روابط قدرت در داستان چوبک بر

های فرهنگی صورت فعالیتیا افراد متقارن و همسطحی نیست که بهو  هاکانون

برای نوشیدن چای و هایی که دورهمیشکل بهگوهای خانوادگی وگفتند ی مانپایدار

شود، بروز و ظهور بازی و غیر آن انجام میکارتخوانی یا کتاب مسابقۀعصرانه یا  قهوة

اما به قصد  ،طنز دوستانهگو در قالب شوخی و ویک از طرفین گفتهرنماید و در آن 

و چنین مباحثاتی در  کند ف دیگر مباحثهبه کرسی نشاندن حرف و رأی خود، با طر

صورت طبیعی و ( بهترمدت طوالنی منجر به این شود که حرف سَره )گفتمان قوی

تر( تابع و وابسته حرف سَره و حرف ناسَره )گفتمان ضعیف کرسی بنشیندمنطقی بر 

تان های وسیع و متنوع فرهنگی بیابد. در داسعدالت اجتماعی زمینه راهشود و از این 

 اثر درکه روابط قدرت شرح روابط قدرت با داستان جیمز متفاوت است؛ چرا ،چوبک
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لحاظ عقیدتی و فرهنگی متقارن و به هایی است که اعضای آن نهروابط کانونچوبک 

همسطح هستند و نه از نظر اخالقی و اقتصادی، و طبیعی است که چنین روابط نامتقارن 

گو و مذاکره وصورت گفتبهوجود دارد، نتواند ودست که بین فرادست و فرو نابرابری 

ی و مقطعی نشان فتارهای ایضایر شکلنتیجه خودش را بهو در کندبروز و ظهور 

نیز طبیعی است که چنین رفتارهای  دهد وانجام میفرودست دهد که طرف می

یزی رگریز و حتی خونوهای جسمی و جنگای شامل بدزبانی و خشونتجویانهتالفی

که سکوت متالطم را  گیری این وضعتردید یکی از دالیل شکلو قتل هم بشود. بی

داستان که  بوشهر ـ 9940در جامعۀ دهۀ این است که های آن دانست، توان از ویژگیمی

بین  کنندههدفمند و تعیین وگو و مذاکرةکند ـ )امکان( گفتچوبک آن را بازنمایی می

اینکه زارمحمد پیش از آنکه در روابطش با  کما رد؛وجود نداهای قدرت کانون

در کسوت یاغی درآید و و نقش خود را عوض کند و  تجدیدنظر نماید بردارهاکاله

چه دردسر بدم، یک سال روزگار هی رفتم هی اومدم. هی رفتم، هی »، شدها را بکُآن

ی خالو، من چِقده اِزّ دوناومدم و هر کاری کردم حاضر نشدن یه پاپاسی بِم بِدَن. تو نمی

در داستان چوبک برخی  (.74)همان، « کردو جز کردم. چِقده التماس کردم. هیچ فایده ن

سط حکومت حکومت هستند و تو نمایندة های قدرت فرادستاز اعضای کانون

از گویی با کانون مخالف، وتعامل گفتدر فقدان نتیجه و در شوندرسمیت شناخته میبه

اموال اعضای طبقات استفاده از اعتبار حکومتی ردارند که با سوءاین شانس برخو

ها را مرعوب آن شان برآیند،را تصاحب کنند و اگر آن اعضا به دفاع از حقوقفرودست 

     .نمایندو سرکیسه 

با دو رویکرد « جدید نگارانۀمطالعات تاریخ»و « تحلیل گفتمان انتقادی»عین حال، در

 19پردازند. وَن دایکی میروایتروابط قدرت در متن به بررسی  رویکرد باال بامتفاوت 

در این زمینه دارد، در هم و آثار زیادی  است را ابداع کرده« تحلیل گفتمان انتقادی»که 

پردازد که به این موضوع می ،(9119) «اصول تحلیل گفتمان انتقادی»عنوان باای مقاله
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شود. می ی بازنماییادبیات روایتنه در متن اِعمال قدرت توسط نخبگان و نهادها چگو

گویی، حسن با استفاده از صنایع ادبی )مانند غلو و گزافه روایتکند که می استداللاو 

و  یی، تأکیدات ساختاریگوهای زبانی، قصهشماری( و سبککوچک و تعبیر، تکذیب

ر اثنای درگیری دصورت که  این به ؛کندادراک خواننده را مدیریت می غیر آن روند

 های پیشینند تا مدلکرا ترغیب میهای آن، او کبا متن روایتی و تکنیخواننده 

 :Van Dijk, 1993)کند  هاهای بهتری را جایگزین آنرا کنار بگذارد و مدل کشادرا

و از آنجا  کندادبیات روایتی در روند اجتماعی شدن شرکت می عالوه خوانندةهب. (264

پذیرد، به شهروند بهتری تبدیل شود، شرایط قدرت نمادین را می کوشدیم که همواره

  دهد قدرت بر او جاری گردد. و اجازه می کندبا آن مصالحه می

دبی خواهد از طریق بازخوانی انتقادی متون امی« جدید ۀننگارامطالعات تاریخ»اما 

رمان انگلیسی در  یالیس نوزایی انگ ةشکسپیر در دور ۀنامادوار گذشته، مثالً نمایش

شده بازنماییاجتماع و ادبیات را بشناسد، از روابط قدرت  ۀویکتوریا، رابطملکه  ةدور

رسانی روزو به ها را تدوینای ادراک در آن دورههو روش برداری کنددر آن متون الگو

 شکسپیربازسازی رنسانس: از توماس مور تا ویلیام خودبلَت کتاب گریناستفِن . نماید

)یا ابتکار(  بندیسرهم»نوان فصل ششم این کتاب منتشر کرد. ع 9180را در سال 

های تعبیۀ یکی از روشبندی را سرهم خود، است. او در این فصل از کتاب 11«قدرت

 بندیسرهم»ت، بلَداند. از دید گرینقدرت نمادین و اِعمال آن بر خوانندة ادبیات روایتی می

گیرد بکار آینده را به نفع خودش به اینکه فردی بتواند ؛استدوگانه  یک توانایی« قدرت

را هم به نفع خودش های فعلی از مواد در دسترس استفاده کند تا وضعیت زمانهمو 

خودش را در که فردی بتواند  است آناز  ناشی چیزاستخدام کند. این توانایی بیش از هر

بر عالوهقدرت بندی نوزایی اروپا، سرهم ةدورآگاهی فرد دیگری جاسازی کند. در فرهنگ 

که فردی بتواند این ؛گرفتهم سرچشمه می 19مردم به اجرای نقش ۀاین توانایی، از عالق

شخصیتی این بود که  ۀل کند. یکی از لوازم چنین استحالخودش را به فرد دیگری تبدی
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ذیرد که بین زبان و ت مبدل درآورد و بپئآن فرد بتواند ماسک بزند و خودش را به هی

خواهد بگوید. یکی از نتایج را آزاد بگذارد تا هرچه که می شبیفتد و زبانفاصله  شدل

هایی این بود که واقعیت عینی آن فرد تبدیل به واقعیت داستانی پذیرش چنین نقش

یکی از  ،یاگوکند که بحث میبلَت گرینشد که قابل دستکاری و مدیریت بود. می

که است قدرت بند سرهم بهترین ،ولّتِاُ ۀنامصلی شکسپیر در نمایشهای اصیتشخ

-Greenblatt, 1980: 227) بودخلق کرده اِعمال قدرت نمادین ادبیات آن دوره برای 

232).  

در شخصیت یاگو کند این مقوله را توضیح دهد که پژوهش حاضر اینک تالش می

پردازی آوری و روایتزبانت زبان و استفادة بهینه از امکانابندی سرهم منشأ قدرتِ

و هم  اُتِلّوشکسپیر هم  نامۀکند که در نمایشاستدالل می( 1099مونیکا رُبیسون )است. 

قدر ماهر است که در مدت اُتِلّو در این کار آنپردازان بزرگی هستند. یاگو روایت

آنِ خود او را از ،ربایدشأن اهل ونیز، را میکوتاهی دل دِزدِمونا، دختر زیبا و صاحب

اهدافش یاگو هم برای رسیدن به سازد. میو در واقعیت اش را در داستان و آینده کندمی

اده استف ،پردازیشناسانه برای روایتزبان و تفسیر زبان از همان راهکار اُتِلّو، یعنی قدرت

حر یا السِّاطلاست که انگار بزیاد  قدریاگو آن پردازیِکند. اما قدرت زبان و روایتمی

 اُتِلّوماهرانه در گوش  چنان کهاُتِلّو در نزد اوست؛ چراهای روایت همۀقدرت واسازی 

گوید که پس از مدتی که عمیقاً و صمیمانه عاشق است، و نیز در گوش دیگران قصه می

 پردازیشود. یاگو روایتگناهی همسر پاکش خاکستر میهمۀ ایمان سلحشور مغربی به بی

یک خاستگاه این است که در  اُتِلّواِعمال قدرت بر  یبراو روش او  است مندروش

، برای اُتِلّوگیرد. او ضمن آموزش ایدئولوژی و فرهنگ ونیز به استداللی موضع می

و  شناسدیرا خوب م زیونکند که به همسرش، به او یادآوری می اُتِلّوبدبین کردن 

ز زنا ا زیو زنان ون است یعیطبریغ ینژادنیازدواج ب زیدر فرهنگ ون»داند که یم

 :Robison, 2011) «ابا دارندزنا دلیل شدن به ریکنند، بلکه فقط از دستگینمخودداری 
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آور زبان» گوایبزرگ است،  یپردازتیکه اگر اُتِلّو روا کندیبحث م سونیروب .(65

چیزهایی  هاقدرت واژه آوری که با استفاده اززبان ؛( استجاهمان« )بزرگ [پردازواژه]

و با استفاده از قدرت اما در فضای زبان  ،واقع از هیچدرها را و آن گویدست مینیرا که 

سکۀ آن را که یاگو  14که مثالً اتهام همخوابی دزدمونا با کاسیوآفریند؛ چرامیواژه 

اگو های زبانی. ییعنی آفرینش واقعیت نیست؛آورانه بیش از یک دروغ زبانزند، می

خلق  اُتِلّوای را در ذهن آوری است که برای رسیدن به اهدافش ایماژهای سرزندهزبان

های روایت تیجۀد. نیابمی های وجود او اِشرافبر حوزه کرده، کند، او را استعمارمی

 شود، همۀطور افراطی به همسر پاکش بدبین میاین است که او به اُتِلّویاگو بر 

زند که هر و با قتل او دست به کار چنان هولناکی می بیندهای او را نمیارزش

   اندازد.ای را به وحشت میخواننده

به روایتی ی تاریخ در ادبیات در ادبیات، احیا قدرت مطالعات حوزةبه این ترتیب، 

تبدیل واقعیت به مواد نیز و  و تحول فرهنگی در جامعههای انسجام قصد ایجاد زمینه

های نقد فرهنگی ادبیات از دیگر ظرفیت و غیر آنختی شناییاف زیباهنری برای اهد

       .است روایتی

   روایتی شناسی ادبیاتجامعه. 8ـ3

است. ختی شناادبیات جامعه روایت، فرهنگی نقدهای ظرفیتها و فهؤلماز دیگر 

 رمانشناسی جامعهعنوان که با 17لوکاچ جورجکتابی از  ۀدر ترجم پویندهجعفر محمد

 آورد:می ،ه استمنتشر کرد

آنچه را دهقانانی از نوع دهد که هربالزاک درواقع کاری جز این انجام نمی 

یابند اما قادر به بیان روشن آن میطور گنگ درفورشون از وضعیت اجتماع خود به

د. آنچه را که خاموش است و در شَکِمیترین بیان ممکن، برنیستند، تا سطح روشن

 (. 71 :9985دارد )کند به سخن وامیپیکار میسکوت 
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گرا، واقع روایتویژه ، بهروایتی ادبیات ختیشناز دید لوکاچ، ظرفیت جامعها بنابراین   

ریشه در نهاد فرد آن است. بیان انتقادی ادبیات هم بهقدرت بیان انتقادی منحصر

وجویی که جست ؛اردآن برای کشف حقیقت انسانی د جوی پیگیروپرسشگر و جست

ترین ترین و عمومیاز خصوصی ،نورددمیها را درحوزه ۀشناسد و همز نمیمر

حقیقت با قدرت هم برای کشف  دارد،میفرد و اجتماع پرده بر های وجودیحوزه

ش را تعیین تواند مسیرش کند و نه میتواند محدودو قدرت نه می کندمصالحه نمی

ناقد معنا را » :گویدمی 16نقد و حقیقتکتاب  والن بارت دراز همین روست که ر نماید.

[ نقد ... ] داردخیز وامیونخستینِ اثر زبان دومی را به جستکند و زیر زبانِ دوالیه می

   .(54ـ59: 9955« )ندیشد، باید آن را یکسره دگرگون کنددربارة هرچه که بی

ریشه در امور شناختی معهجاتحلیل سازی و دگرگوننقد و در روایت  رفیتاین ظ

 مراتببهاز زبان غیرادبی ادبی دارد. زبان جانبه آن از امکانات زبان همه ةاستفاد

 ،بوده و سرکشمستقیم چندالیه و غیر ،استعاریادبی زبان  ؛ زیرااستقدرتمندتر 

با دادن حق فرار به خود، از و  ، همواره رو به آینده داردناپذیر و فراری استسازش

شناسی کند. از دید جامعهخودداری میهم رش مسئولیت آنچه که گفته است پذی

محصول اجتماعی و  هم و های فردی استهم موضوع خالقیتادبی ادبیات، فرهنگ 

موضوعیت دارد. مباحث مربوط به  نیز اسی جامعهدر رابطه با سازمان سی اینبربنا

های جمعی پسند، رسانهگی عامهدهی اجتماعی محصوالت فرهنگی، اَشکال فرهنسازمان

 برگرفته از و سیاسی سیشناهای مدرن، مباحث زیباییهو تبلیغات دولتی در فضای رسان

روابط عمومی،  شناسیفرهنگی، آسیب ولید، بازارهای تولید مواد انبوه کاالهایشرایط ت

تولید بازهای تلویزیونی، های مستند و برنامههای تولید خبر و سریالمطالعات حوزه

تاریخ اجتماعی با مسائل تولیدات  ۀهای اجتماعی، و حتی بررسی رابطشفرهنگی جنب

 پردازد. ها میشناسی ادبیات به آنمسائلی است که جامعهدیگر فرهنگی از 
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طبقات  و« فرهنگ برتر»به لزوماً گرا( )واقعشناسی ادبیات ، جامعهاساسر این ب

و در عوض به زندگی  کندمینتوجه  ،ع فرهنگ هستنداجتماعی که نمایندگان این نو

 جامعۀتر کلیمسائل  هایشموضوع پژوهشو  پردازدانی و پایین اجتماع میطبقات می

در این  است. های عمومیفرهنگ گروهداری جدید و زندگی و بورژوازی و سرمایه

باید  .[’ ]..مورخ زندگی خصوصی‘نویس، در مقام رمان» :نویسدمورد، لوکاچ می

و  های تحول و رشد نامشهودسازوکار درونی جامعه، قوانین درونی حرکت، نگرش

که ترسیم  کندلوکاچ بیان می (.909 :9911« )را ترسیم کند های انقالبی آنبحران

که کلیت یک تحول تاریخی و عوامل اجتماعی آن را نمایندگی « های تیپیکشخصیت»

و ترسیم روحیه و آداب و  هاهای آنبستگیرعی و دلهای فند، ترسیم شخصیتکمی

رسوم یک دوران خاص از راهبردهای رمان است. چنین راهبردهایی نقش 

 نند. کادبیات روایتی را برجسته میختی شناجامعه

های اصلی مایهخودآگاهی اجتماعی و طرد اجتماعی درونشود فقر، گفته میاغلب  

 18طور که لیونِل اِستِوِنسُن( نوشتۀ چارلز دیکِنز است. آن1989) 15اُلیوِر توایسترمان  

 ترس ـ الزم نیست ،برای اثرگذاری»کشف کرده بود که  کند، دیکنز در این رمانادعا می

 ترس وجود اگر بگیرد؛ بلکه های دور مایهها و زماناز مکان ـ های گوتیکمانند داستان

 (.244 :1960) «است ترمهیب بسیار شود، کشف خواننده خودِ اجتماعی محیط در

حاال  .کندیمتبدیل ختی شناجامعه یرا به اثر آن کنزیرمان ددر ها مایهبررسی این درون

رمان خود، هم از شناختی بحث این است که دیکنز برای دستیابی به اهداف جامعه

 تی کهپردازی و هم از تجربیاهای شخصیتگیرد، هم از مزیتهای سبک بهره میمزیت

دست آورده بود. انگلیس بهخبرنگار و تندنویس دادگاه در محاکم قضایی  در مقام

و شامل  90اِپیزودیک( 9896) 11ویکهای پیکنامه لحاظ سبک روایت، مثالً اگر رمانبه

 اُلیوِر توایست  رمان هم از مطایبه دارد، سبک حوادث ضمنی فراوان بوده و بهرة زیادی

از  هم رنگ این داستانو نویسنده در طراحی پی ار استباوقجدی و ، پیوسته
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از  هم و گیردرویدادهای باورنکردنی بهره میو  بینیهایی مانند تعلیق، پیشتکنیک

اُلیور اگرچه پردازی، شخصیت از نظربرد. نامه سود میبرخی فنون گفتاری نمایش

گاه که شود آناش باعث مینجابت خانوادگی گیرد،دفعات مورد سوءاستفاده قرار میبه

و  کندشدت محکوم دیگران را بهسوءاستفاده از  شود، ایدةهای جامعه بر او باز میراه

ماند، خانه است، اغلب گرسنه میکه عضو تأدیب الیورهرچند  .گذاردسر آن را پشت

هتر رای زندگی بب، اصالتاً نجیبب استاز آنجا که  خورد،و حتی کتک می شودزندانی می

خانه با اجتماعی باالتری زاده شده است. بر این اساس، افرادی که او در تأدیب و طبقۀ

طور که از اسمش همان 99الکه مثالً داجِر ناقُسان نیستند؛ چراها رابطه دارد با او همآن

 چیزی جز 91سایکسبرای جنایت ساخته شده است، بیل  داست، انگار اصالًهم پی

خواه فاسدی است که روزگارش را با خراب کردن بد 99فاگین و ستای نیسارق حرفه

 حرفۀعین حال، درگذراند. میها به دزد و تبدیل آنها در کردن پسربچه و از راه به

که از طریق حضور در محاکم و ارتباط داد میخبرنگاری دادگاه به دیکنز این امکان را 

های لحاظ آسیببهوسط جامعه را با مردم بتواند بخش بزرگی از طبقات پایین و مت

زبانی و روایتی  ،جمله با استفاده از امکانات سبکینابراین ازب کند.اجتماعی مطالعه 

یک که هر متفاوت ـ «های تایپیکشخصیت»است که دیکنز توانسته است با آفرینش 

های ارزشی ها و سیستمبندیسوی آینده و سلیقهحرکت جامعه به نشانگر مسیر کلی

نابرابری اجتماعی و طرد  ،فقر قرن نوزدهم انگلیس است ـ عۀ میانۀفاوت در جاممت

سازی و کانونی کند که قدرت عنوان معضالت کالن جامعه، چنان برجستهبه رااجتماعی 

عشق و  ،های عدالت و رفاه اجتماعیایجاد زمینه از راهها حاکم را برای حل اساسی آن

دستیابی جامعۀ  شود آثار دیکنز دراغلب گفته می محبت و حس تعلق بسیج نماید؛ و

   .است ای داشتهانگلیس به این مهم سهم برجسته

هم فقر است. هرچند که این  (9989) دیدار بلوچرمان کوتاه  هایمایهیکی از درون

نز پردازی با رمان دیکهای زبانی و شخصیتلحاظ سبک نثر و سایر تکنیکبهرمان 
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آبادی هم چنان جالب و آموزنده است که دولتمحمود روایت  دارد،های زیادی تفاوت

دهد. روایت آموزش میبه او کند و همواره های قوی ایجاد میدر خواننده انگیزش

پرسد میراوی که پنجم شناسانه است. مثالً در ابتدای فصل آبادی بیشتر مردمدولت

از دو تکنیک توصیف و تشبیه نویسنده  ،(41: 9989آبادی، دولت« )بلوچ کیست؟»

 شناساند. اما در فصلخوبی به خواننده میرا به« بلوچ»کند و حد گسترده استفاده میدر

سازی عنصر انتزاعی و عنصر از دو تکنیک جالب دیگر، یعنی درهم گیریبهره بادوم 

نتقال ظرفی برای ا مثابۀبه و جلوه دادن اولی در دومی و استفاده از عنصر عینی ،عینی

عنصر انتزاعی از نسلی به نسل دیگر از یک سو و ایجاد بینامتنیت از طریق تلمیح از 

هایی از ایران( را به باور خواننده سوی دیگر، تأثیرات مخرِب فقر مزمن )در بخش

  : خوانیممیدر این رمان رساند. می

م. ]...[ تو مرا با فقر دیداری کهنه بوده است. کهنه، به همان کهنگی دیدار مادر

توانی چشم از روی مادرت و فقر برداری. تو از اویی و او تو را به جهان داده نمی

که کهنه است، است. تو و او دو جزء یک ترکیب هستید. این است که فقر، همچنان

یابد؛ گاه فقر، آدمی است و در اوست که فقر نمود میهمواره تازه است. زیرا جلوه

ن و همیشه نوچهره است. به گمانم تالستوی بزرگ عبارتی و او پیوسته و گوناگو

« های گوناگون دارد.فقر، به تعداد مردم فقیر، شکل»در این مضمون دارد که: 

 (.  95ـ96های فقر نیز رنگ خون دارد )همان، همچنین است. ]...[ یکی از چهره

مناسبی برای  روش و منش )گرایش و منطق( ادبیات روایتی آن را به محیط بنابراین 

پردازی روش که در روایت؛ چراکندتبدیل می شناختیو مردم شناختیاهداف جامعه

 غیر آن استهای زبانی و گو، مطایبه، طنز، بازیومسلط استفاده از ایماژ، تصویر، گفت

ز درون و و منش آن هم خواندن، نوشتن، تفسیر و تحلیل است برای زایش اندیشه ا

ویژه ادبیات زبان و گفتمان. خواندن ادبیات روایتی به فکرانۀبرون در محیط روشن

 و بینیممی کنیم، خود را در میان جامعه و عضوی از آنگرا را که شروع میواقع

سلوب بودنِ آن جامعه و مسیر تحول و بالندگی آن را کشف و سبک و ا کوشیممی
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 شناسجامعه»نویسد: میخوبی قابل درک است که لوونتال کنیم. از این رو به درک

معادالت  ،یو فنون سبک هاهیمادرون یخصوص ۀبتواند براساس معادل دیبا اتادبی

  (. 56: 9986) «طرح کند یاجتماع

 محورمطالعات متن. 8ـ8

 که بر خوانش محور استنمطالعات مت برای نقد فرهنگی روایتدیگر  گنجایشیک 

کند پژوهش حاضر تالش می( استوار است. ایتیروکنندة متن )تبیینهدفمند و  ،دارامعن

در . روالن بارت استوار کنداین بحث را در ابتدا بر ماهیت متن و عمل خواندن تا 

 ( درمورد متن و لذت خواندن9154) 97زِد اِس/( و 9159) 94لذتِ متنهایی مانند کتاب

 یتعریف ضمن بیان 96«ناز اثر تا مت»عنوان ای باکند. اما در مقالهل بحث میطور مفصّبه

را  «اثر» هایش باو تفاوت نظر تحلیلآن را از هفت  ،«متن»تر از تر و کاربردیروشن

 «روش، نوع گفتار، داللت، تکثرگرایی، وابستگی، خواندن، لذت»کند: بیان می

(Barthes, 1984: 57.) و نیز لذت خواندن « اثر»و « متن»های او در این مقاله بر تفاوت

 یبراباشد، قانونمند و محدود است و  (گِیمخودِ بازی ) مانند« اثر»اگر کند: می تأکید

مربوط به همان بازی است که  قوانین و در اجرای آوردن استکردن و به اجرا در یباز

مانند بازی کردن و به « نمت»شود. در این صورت، بخش میلذتکند و پیدا می معنا

کند یا انند وقتی که کودکی گِیم خاصی را اجرا میم آن گِیم است؛آوردن اجرا در

و  جۀ کار نویسنده استمحصول و نتی «اثر. »نوازدنی را میای نُت موسیقی معیّنوازنده

شود. داللت است که خواننده به آن وارد می حوزة« متن»شود؛ اما در کتابخانه یافت می

« اثر»ض کرد و نادیده گرفت. توان گفتمان آن را نقو لذا می چنین متنی مقدس نیست

در جریان خواندن و در « متن»اما  رود؛بین میو ازشود در جریان خواندن مصرف می

کسب نوعی لذت « متن»خواندن  نتیجۀگیرد. ذهن خواننده است که شکل می

که  کنداست که داللت بر تلفیق و ترکیب ذهنیت خواننده با ذهنیت متن می«( جنسی)»

مدار های جدید است. این استراتژی خواندن لذتگیری اندیشهآمد آن شکلبر
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و خودش را  مربوط به دورة پیش از بارت را منسوخهای خواندن خواهد عهدنامهمی

مایل و تصاویر، سخنان امکانات متن شامل شَ از همۀ. خواننده با استفاده کندنهادینه 

، هاو یادآوری هاتذکره موجز، اشارات، فضاهای بمباران فکری و تراوش اندیشه،

در گفتمان آن وارد  های ادامه و پیشرفت متنفضاهای کسب تجربه، و سایر تکنیک

این  ،نشیند. این عناصر ضمن تشکیل یک طرح نامرئیشود و با آن به مذاکره میمی

. اما این طرح «بریم؟در خواندن متن از چه چیزی لذت می» کنند:پرسش را مطرح می

و از دید بارت  د و آهنگین استروشمن هم نامرئی نیست؛ چراکه تاحدینگار خیلی ا

هایی که شود. مانند تراشهبه برکت همین روش و ریتم است که لذت متن حاصل می

کنند، در متن شوند و شکل خاصی را ایجاد میدر میدان مغناطیسی دور هم جمع می

حاصل از آن  آیند، تجربۀنیز وقتی که ذرات و عناصر ادراکی خواننده گرد هم می

خواندن با عهدنامۀ و خواندن است. روشن است که این « لذت متن»همان 

از این روش طوری که حلیل ایدئولوژیک متن مغایرت دارد؛ بهگرایی سنتی و تاخالق

یابیم که بارت در برای اولین بار در تاریخ نقد به یک سنت جدید خواندن دست می

 تدارک دیده است. خشانی طور دربهآن را  زِد اِس/کتاب 

پردازد، منظورش از گذاری انواع متن میآنجا که بارت به ارزش ،اِس/ زِد ابتدایدر 

و  پذیری خواننده )در روند خواندن( استاثری است که فاقد لوازم نقش« خواندنی»اثر 

و رکت کند تواند در لذت بازنویسی و بازتولید آن شچنین اثری نمی خوانندة بنابراین

جز بهکه در خواندن ؛ چرااست« رِفراندوم» شرکت در نتیجه برای او خواندن ماننددر

تواند آن، کار دیگری نمی نتیجه پذیرش یا ردّو در خوبی و بدی آن اثر قضاوت دربارة

ها و لذا بارت برای آن ندبود« خواندنی»بکند. از نظر بارت، آثار ادبی پیشامدرن اغلب 

« نوشتنی»دهد که را قرار می« متن» ،«خواندنی»مقابل اثر درقائل نیست. او ارزش زیادی 

 ؛هم نه در علمی بودن است نه در ایدئولوژیک بودن« نوشتنی» است. اما ارزش متنِ

یا  ، سیاسیگرایانهشناسانه، اخالقییاِلزاماً زیبا« نوشتنی»طور نیست که متن یعنی این
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و  قابلیت را داشته باشد که در روند خواندن بازنوشتهخواهد این دینی باشد، بلکه می

های چنین توانش شگرفی این است که متن زمینه د و پیداست که الزمۀبازتولید شو

روزرسانی گفتمان آن را فراهم کرده و به پذیری خواننده و مشارکت او در بازتولیدنقش

 زد ما نوشتنی بودن متنچرا ن» :گویدگذاری میباشد. بارت در توجیه چنین ارزش

ن است که هدف اثر ادبی )هدف ادبیات در جایگاه اثر( ایارزش است؟ برای اینکه 

 (. 4 :1974) «آن باشد ، بلکه تولیدکنندةمتن نباشد کنندةخواننده دیگر مصرف

گشوده »و « نوشتنی بودن»این اساس، ارزش کلیدی متن مدرن و پسامدرن نوعاً  بر

گو و مباحثه وگشاید، با او گفتهایش را بر خواننده میمتن دروازهو اینکه  است« بودن

خواننده در گفتمان متن شرکت کند و به بازسازی آن بپردازد.  دهدو اجازه می کندمی

های آن، آن را به میدانی با ارتباط جاری متن مدرن با خواننده، در کنار سایر ویژگی

ای برای ایجاد که چنین متنی از یک طرف حوزهکند؛ چرااستعدادهای دوگانه تبدیل می

ای برای و از طرف دیگر زمینه خواهد بودجزمی و تکثرگرا های ارتباطی و غیرگفتمان

جمله از دیگری هایویژگی ،متن بارت در نظریۀکننده. های مرکزگریز و خودنفیگفتمان

بود فضا از طرح آن در دلیل کمکه به ندشوهم مطرح می« بینامتنیت»و « مرگ نویسنده»

   گردد.پوشی میپژوهش حاضر چشم

های متن ریشه در عنصری این ظرفیت همۀتوان استدالل کرد که عین حال، میدر

نامید که بارت آن را رمان میگفتمان « ای بودنمکالمه»آن را  95دارد که میخائیل باختین

یتی مدرن نسبت داده است. در بحث اقتباس کرده و به متن روا 98از آثار جولیا کریستِوا

شناسی زبان ست که باختین نظریۀمتن روایتی از آن نظر مهم ا« ای بودنمکالمه» ،حاضر

سوسور ارتباط کند؛ چراکه پذیرد و  آن را رد مینمی را 91گرای فردیناند سوسورساخت

 از پدیدة درنتیجه زبان را چیزی بیشترگرفت و نظر نمیمحیط اجتماعی را درزبان با 

طور که آن نگرد کهای میعنوان سازهه زبان بهدید. اما باختین بنمی« عینی»و « انتزاعی»

های اجتماعی و بین گویندگان واقعی همیشه و فقط در محیط» ،گویدمی گراهام آلِن
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 به تولید معناتواند مستقالً ای نمیهیچ گوینده ،. از دید باختین(80 :2003« )وجود دارد

و چه گویندگان عضو هر موقعیت و گروه اجتماعی که باشند برای ارتباط . اگرردازدبپ

موقعیت  کنند،عمدتاً از زبان خاص همان موقعیت و گروه استفاده می تولید معنا

کند با انواع زبانی مختلف اجتماعی خاصی که هر گوینده در آن از زبان استفاده می

در  کنیم، اگرچهمیزگرد سیاسی شرکت می درکه  دیگر هم در ارتباط است. مثالً وقتی

در  گوییم،سخن میتفاوتی تر یا کالس درس هستیم به زبان ممقایسه با زمانی که در تئا

که  است تر و زبان کالس درس هم هستیم. نتیجه اینتئاحال تحت تأثیر زبان  همین

ای از هم با مجموعه زنیم وکنیم، هم با طرف مقابلمان حرف میوقتی در مکالمه شرکت می

های اجتماعی متفاوتی در ارتباط است های هنجارشدة گفتمان که با موقعیتکدها و حالت

رانیم، فقط ازآنِ ما گو بر زبان میوهایی که در گفتگوییم. لذا از دید باختین، واژهسخن می

هم با  ،ویدگگوی ما میوکه طرف گفت را آنچه و همۀ اندبلکه عناصر مکالمه ؛نیستند

هم وجود دارد. « طرف دیگر»یک  ،گوییمآنچه که می خود دارند. درنتیجه در همۀ

هایی که بارت و حاضر متن مدرن و پسامدرن، با همه ویژگی از دید خوانندة بنابراین

های انتقادی به قصد خوبی برای فعالیت عرصۀتواند شمرند، میمیها برباختین برای آن

 باشد.                    و تحلیل آن د فرهنگی تولید نظریه و نق

در « حال مطالعات فرهنگی چیست؟هر به»عنوان ای بادر مقالهریچارد جانسون اما 

اهمیت بیشتر ویژه ی بهتحولدو اقدام » :گویدمی روایتیبررسی این ظرفیت متنی ادبیات 

 عامالن فرهنگی اززی جداساو  معمولیای از خوانندگان دارد: تفکیک منتقدان حرفه

-Johnson, 1986)« کننددیگران نقد میتفسیر آثار  راهاز مقدمتاً فرهنگ را آنانی که 

و  آموزشی و دانشگاهی مرتبط است های. این اقدامات هر دو با توسعۀ نهاد(58 :1987

در عمدتاً امروزه  ،ا عمیقاً تحت تأثیر قرار دادهم که مطالعات فرهنگی رسمدرنی

های رشته برای مثالگیرد. مورد بحث قرار میاست که ای آموزشی و دانشگاهی همحیط

های توصیف شناسی و مطالعات ادبی، ابزارها و روشزبان ،اصلی علوم انسانی مانند
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دست به ناپذیر است،تفکیککه از مطالعات فرهنگی  را شکلیِ و ساختاری متون

شکال نحوی ، شناسایی انواع ادبی، تحلیل اَداستان و روایت اقسام دهند. تحلیل ادبیمی

های گفتاری و متن، تحلیل شکلی کنش ختیشنامتن ادبی، امکانات و تحوالت زبان

گرا و انواع دیگر نقد ساخت شناسیهای مطالعات ادبی از نشانهگیریتبادل گفتمان، وام

 گیرند. جای میمحور بوده و در آن متنمطالعات فرهنگی به برکت 

یافتۀ توصیفات کامالً دقیق و سازمان های شکلی و ساختاری جدیدتحلیل نای

د نسازو ما را قادر می دندهنوید میهم های ذهن را ها و نیرواَشکال ذهنیت و گرایش

همچنین دهی ذهنی بشناسیم. شکال اصلی سازمانکه داستان را در جایگاه یکی از اَ

یعنی مسیر  ؛دندهوایتی معاصر را به ما نشان میهای اَشکال رمایهمسیر دستیابی به بن

شکالی مانند اَ ؛دنکنهای زندگی داللت میشکال واقعی داستان که بر راهیابی به اَدست

های تاریخمند نگارانه. اگر این امکانات را در جایگاه سازهیخرفراروایت و فراداستان تا

از های فراوانی فرهنگی ظرفیت ل( برای تحلیروایتیکه متن )بریم پی میبررسی کنیم، 

بلکه  ؛نوشتاری نیستداستان فقط فیلم و روایت که منظور از چرا ؛دارداین دست 

 ،روزانه نشریات ،های تلویزیونیو نمایش هااَشکال مختلف مورد استفاده در رسانه

 مند هستند. فردی و جمعی هم روایت ۀتاریخ و مکالمات روزان

شود و نه خودش خوانده می سببمحور، متن نه بهنگی متنفرهنقد  درحال،  هر به

اَشکال فرهنگی و ذهنیتی که گفته  علتبلکه به احتمالی آن؛ تأثیرات اجتماعی سبببه

متن فضایی است که  رو شود. از اینخوانده می ،دهدشود در دسترس ما قرار میمی

عنوان محصوالت هلوژی بتوانیم مواد خام اَشکال خاصی مانند داستان و ایدئومی

خواهد ساختارهای محور همچنین میفرهنگی متن نقدفرهنگی را از آن استنباط کنیم. 

د. و متن را در لحظات مختلف آن بازسازی کن امعه را از متون ادبی استخراجفرهنگی ج

، این ترتیب آید. بهحساب میتر بهفضای گفتمانی بزرگ در این جایگاه، متن بخشی از

ن، بلکه بررسی محیط اجتماعی نه خود مت محورمتن فرهنگی نقدف نهایی هد
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نیاز نقد تردید پیشبیروایتی روشن است که ارزشیابی متن . لذا استآن شده در عرضه

 فرهنگی است. 

و  گراساخت گرا،محور، مباحث شکلفرهنگی متن نقددر رویکرد به این ترتیب، 

های مساعدی و گفتمان زمینهحث حوزة خودآگاهی و مباروایتی گرای متون پساساخت

 گوید:میدر این مورد دهد. وینفرید فلوُک گران قرار میرا دراختیار پژوهش

های شده در هر دورة تاریخی جوابهای مطرحمتن به پرسش 40،بِرْک تاز دید کِنِ

ی و تصحیح دهریزی، سازمانهایی که در پیمتن ادبی با آزادی [...]دهد. راهبردی می

مانند آزمایشگاه  49،پی مُرالیسگفتۀ هایش دارد، بهئالواقعیت براساس هنجارها و اید

مفروضات خودش را به تحرک  کند که در آن نویسندهای عمل میچندمنظوره

دهد. این مفهوم هایش را گسترش میها و ارزشهای ضمنی ایدهدارد و داللتوامی

های انگیزد تا کنشکند، عالقۀ خاصی را در ما برمیمی که ادبیات با مواد فرهنگ کار

های فرهنگی منطقی که در آن برداشت یعنوان فضایمعنایی در سطوح مختلف را، به

   . (359 :1983) شوند، شناسایی کنیمو اجتماعی محک زده می

چگونه اشخاص که این ؛اشت خاصی از روابط انسانی استاین نظریه مبتنی بر برد

 یراهبرد توانکنند. عمل ارتباطی را میارتباط برقرار می شان با یکدیگرابطدر رو

کرد خواهد با شناسایی نیروهایی که با عملنمادین دانست که فرد از طریق آن می

فرد با واقعیت کنار بیاید. پس از آنکه  ،همسو هستندخودش در یک محیط همسو یا غیر

ن محیط را شناخته است. افراد برای اینکه بتوانند در توان گفت ساختار آاین کار را کرد، می

 به نمایند. سازیلحاظ شناختی بازباید آن محیط را پیوسته به ،محیط خاصی زندگی کنند

کند. در ساز فرهنگی ظهور میهای مشکلدر واکنش به وضعیتروایتی متن ترتیب،  این

روایت های که در اثنای آن آدم پایانی استچنین متنی، یک راهبرد نمادین مکالمات بی

شان را یه بتوانند اهدافشان را دنبال و نیازهادهند کخودشان را طوری با محیط تطبیق می

فردی( درحالی که این ترکیب هدفمند )هماهنگی با محیط  و استقالل  کنند؛ تأمین

 گردد. شدن هم می جریان پایدار اجتماعی منجر به
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 این به ؛در ارتقای فرهنگی جامعه اهمیت ویژه داردروایتی عملکرد متن رو از این 

کند که نتیجۀ را به میدانی برای نوعی تنش تبدیل می که طراح چنین متنی آن امعن

برای نویسنده و  روایتیمتن  دمنطقی آن تحول و رشد فرهنگی است. اگر قرار باش

 ن فعلیت چنین عملی از نزدیکاعنوتوانیم طرح متن را بهدهد، میبخواننده کاری انجام 

های بزرگ و ماندگار شناختی و این حقیقت که ادبیات متضمن چالش کنیم. مشاهده

بسامدتر متن ختاری پرهای ساعاطفی است، توجه خوانندة منتقد را به برخی جنبه

نقد فرهنگی  کند که آخرین ظرفیتجلب می« ماجرا»و « گووگفت» ،«کشمکش»جمله از

  پردازد. ه پژوهش حاضر به تحلیل آن میروایت است ک

  ماجرا  و گووکشمكش، گفت. 8ـ8

های خاصی از واقعیت را جنبه اعضای آن کهکند پیدا می نیاز روایتبه  جامعه وقتی

ساز و موجب لهئهایی در بین آنان مسچنین واقعیتطور مشترک درک نکنند یا به

اعی گیرد که ساختارهای اجتمشه میرقابت باشد. نیاز به داستان از این هم ری

ها خواهد آنب طوری که تفکربه باشند؛ جاری عقب مانده ۀشده از تفکر و اندیشنهادینه

خاص  هایفرهنگ و هادر زبان تیوجود روا رو نیا ازرا کنار بزند و نادیده بگیرد. 

در  هستند. یشده ناکافادراک یو معان تیموجود واقع یاست که ساختارها نیا ۀنشان

کند و داهه از یک موقعیت خاص کسب میای که فرد بالبِچنین اوضاعی، بین تجربه

دوگانگی و رقابت جود دارد.  ،بیندتعاریفی که فرهنگ از آن موقعیت برایش تدارک می

تنش در  ،کندای که ادبیات در مقام عمل نمادین بر آن تأکید میترتیب، نکته این به

هاست. و چگونگی کنار آمدن با آن هستی های ناهماهنگ ازرداشتتجربه و تفکر، ب

چراکه بدون  ؛شودی تولید میروایتکشمکشی است که متن تنش و در فضای چنین 

است در متن  که ممکن های متضاد از واقعیترداشتیا حتی بدون ب کشمکش

ویسنده بخواهد هم وجود داشته باشند، دلیلی وجود ندارد که ن با صورت متناوب یابه
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گوی و، متن ادبی به فضایی برای گفتاسازی کند. در این معنباز روایتهستی را در 

 د. شوای متناوب و متضاد تکرار میهشود که در آن عملکرددرونی تبدیل می

. چنین شود)کشمکش( حاصل می تنشاز  روایتانرژی تولیدگر  اساس،ر این ب

تواند بر ها نمییک از آنای متضادی است که هیچرقابت نیروه نتیجۀتنشی قاعدتاً 

ی به روایتناسازگار. لذا متن اما نشین ی همیعنی رقابت نیروها ؛دیگری پیروز شود

گیری لزوماً متضمن دوراهی است. دهد که نیاز به تصمیمهایی واکنش نشان میموقعیت

ای ن است که پروژهترتیب، یک ظرفیت دیگر داستان برای تحلیل فرهنگی ای این به

خواهد بود برای بازنمایی نیازهای متضاد و ایجاد یک راه میانه بین چنین نیازهایی از 

 فرهنگی ۀدرآمدی بر نظریعنوان در کتابی با 41سمیتفیلیپ اِوگو و مذاکره. طریق گفت

 ه است ـمنتشر کرد 9919آن را در سال فارسی  ۀکه حسن پویان چاپ سوم ترجمـ 

  : نویسدمی

ها و معانی عینی ای میان نشانهخوانیم مواجههوقتی که ما متنی را می ،نظر باختینبه

فرد هستند، از سوی  ها و معناهایی که ذهنی و درونیآن متن از یک سو و نشانه

شکل نشانه به ۀای مرزی وجود دارد که در آن دو مجموعدهد. منطقهدیگر، روی می

شکل نوعی بیان متقابل از سوی و متن در اینجا به آمیزدگو درهم میونوعی گفت

 . (111: 9919) شوددهد، تولید میای که عمل تفسیر را انجام میخواننده

و  و مصالحه است ای برای مذاکرهاقع پروژهودر روایتدر این کاربرد، متن 

بلکه در  ؛شوندهای تاریخی متوقف نمیجنبش گوست.وکارروش اصلی آن هم گفت

وجود این، ادبیات اهرم کنند. باو تفکرات جدید تولید میهای مختلف تجربیات هدور

صرفاً پیشنهادی و برای ایجاد ذهنیت  روایتهای گووو گفت فوری ندارداجرایی 

ها و تقاضاهای محیط فرهنگی، چه حال، برای مصالحه بین انگیزه هستند. با این

 ،روایتگو ضروری است. در و، گفتلییها و تقاضاهای واقعی و چه تخانگیزه

گیرند. فرهنگ که در مذاکرات بین متن و ادراک خواننده صورت واقعی به خود می

ات در ناخودآگاه دهی و احیای اطالعشود، کارروشی برای سازمانمتن تحلیل می
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خواهد راهبردهایی را بازپروری کند که در گفتمان ادبی می اینبرو بنا جمعی است

هایی که به خواننده کمک موقعیت ؛شوندکار گرفته میزا بههای تنشموقعیت طراحی

 معنایی این جهان شگرف را بهتر درک کند. ها بیکنند تا با استفاده از آنمی

بلکه  ؛کنندة ایدئولوژی یا کشمکش نیستسی فقط منعکروایتمتن  با این وصف،

اش را به های نظریه نویسندة آن سازهکند کعمل می «ایآزمایشگاه چندمنظوره»مانند 

نتیجه باید دهد. درهایش را گسترش میو ارزشها دارد و معانی ضمنی ایدهتحرک وامی

عنوان فضایی برای که بهخاص تأکید کنیم: این طوربه روایتهای بر یکی از کیفیت

بارة ماجراپروری توانیم دراز این نگاه، می ای دارد.های ویژهمشاهده و آزمایش، ظرفیت

 ؛خواهد ما را نادیده بگیردتواند و نمیهم بحث کنیم. چنین متنی نمی ات روایتیدر متن ادبی

توانیم می اینبرجو کند. بناوجست را راه بینابینیک های متضاد خواهد از میان ادعابلکه می

ادی به های پیشنهلحاظ ساختاری، فضایی برای گسترش و اِعمال واکنشمتن را به

ها و الگوهای های مستقری بدانیم که متضمن روابط فعال ساختها و واقعیتسنت

دهند که گرا نشان میشناسانه و پساساختارهنگی متفاوت است. رویکردهای معنف

های مختلف، خوانش فرهنگی را به عنوان فضایی برای برخورد گفتمانچگونه متن، به

کی متن، به توجه به شفافیت محتوایی و ایدئولوژی جایکند که بهماجرایی تبدیل می

 کند. ساختار آن تأکید می ها و معانی تأثیرگذار بررمزای از تعامل مجموعه

  نتیجه .8

 روایتی ادبیات کردن کاربردی «فرهنگی مطالعات» اهداف از یکی پژوهش، این نگاه از

پژوهش  فرضیۀ چراکه متضمن همین اهداف است؛هم  حاضر پژوهش فرضیۀ .است

 مهم ساختارهای و امکانات از برخی داستانی ادبیات آثار و ادبیات که این بوده است

 .دهندمی قرار خواننده دراختیار و انددیده تدارک را فرهنگی و تحلیل فرهنگی مطالعات

ای با در مقالۀ اول )یعنی در مقالهند. افراوانروایت های نقد فرهنگی ظرفیتامکانات و 

یا  آمد مقالۀ حاضر است(، پنج مؤلفهکه پیش« شناسی نقد فرهنگی روایتظرفیت»وان عن
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فرهنگی  نقد ظرفیت نقد فرهنگی روایت بررسی شد که عبارت بودند از: ظهور و بروز

 و توهم تبیین جامعه در روایت، مستند توصیف نماد، فرهنگی نقش در ادبیات روایتی،

دیگر نقد  آمد مقالۀ اول است، پنج مؤلفۀکه پی اضرشکل؛ و مقالۀ ح مفهوم و ذهنیت،

فرهنگی روایت را بررسیده است: گرایش فرهنگی روایت، تحلیل بازی قدرت، 

گو و ماجرا. وجه ومحور، و کشمکش، گفتشناسی ادبیات روایتی، مطالعات متنجامعه

 نقد برای ییفضا عنوانروایت به هایقابلیت ها این است که بهمشترک همۀ این مؤلفه

 .کنندمی تبدیل فرهنگی سازیهویت برای رژیمی یا راهبرد به آن را و فزایندامی فرهنگی

 کهجمله ایناز ؛عامل داردفرهنگی است که ریشه در چند  ادبیات روایتیگرایش 

در گردش روایت در و  استآن پردازشگر هم  ة روایتخوانندروایت گفتاری است و 

ها آنبین « مواد فرهنگی»گردد و میان خوانندگان ایجاد میی ارتباط ۀیک شبکجامعه، 

امکان تولید دانش فرهنگی را برای  روایتییات ادببه این ترتیب،  ؛شوددست میبهدست

یعنی  است؛ مترتب بر دو اقدامعمدتاً  روایتگرایش فرهنگی کند. ننده فراهم میاخو

چنین اقداماتی و در جریان  هستند فکرانهکه هر دو فرهنگی و روشننوشتن و خواندن 

نوع گیرد. این یابی به حقیقت صورت میوجوی هدفمندی برای دستجستاست که 

 نوهای اندیشه بروزو باعث  دند،بلکه منتقدانه و مولِ ؛گرایانه نیستنداقدامات مصرف

 شوند. می

بیات است. رویکرد ادنقد فرهنگی روایت های بررسی روابط قدرت از دیگر ظرفیت

راهبردی برای بسیج خوانندگان  از یک سو ادبیاین نوع به قدرت دوگانه است: روایتی 

های و از سوی دیگر فضایی برای تحکیم پایه منظور ایستادگی دربرابر قدرت استبه

شناسی ها به شهروندان بهتر. جامعهپذیری خوانندگان و تبدیل آنقدرت از طریق جامعه

قدرت های نقد فرهنگی روایت است، از دیگر از ظرفیت روایتی که یکیادبیات 

، ادبیات روایتیچراکه  گیرد؛در تولید گفتمان انتقادی ریشه میدبی اهمتای بیان بی

دلیل ویای آن بخش از جامعه باشد که بهخواهد زبان گگرا، میت واقعروایویژه به
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بیان و اعتراض، در  روایتر تزبان براما محرومیت از منابع قدرت زبان اعتراض ندارد. 

ن است که آ ۀگیرد و این نشانو تمثیل می نماد، ی مانند استعارهیهاتوانشقدرتش را از 

پسند و واژه قدرت مضاعف دارد. بررسی اَشکال فرهنگی عامه اتِ روایتی،ادبی در زبانِ

گی شناسی فرهنهای جامعهیتظرفدیگر از هم های اجتماعی بازتولید فرهنگی جنبش

 . است روایت

های نقد فرهنگی عنوان یکی دیگر از ظرفیتمحور بهدر بررسی مطالعات متن

های فرهنگی روایت، متن مدرن و پسامدرن ـ که در مقایسه با متن پیشامدرن توانش

استعاری و چندالیه  ،چشمگیری دارد ـ مورد نظر بوده است. زبان چنین متنی مبهم

رشد خواننده را در تحلیل متن و تولید ت هدفمند و رو به است و بنابراین زمینۀ فعالی

دهد خواننده در گفتمان آن شرکت و آن را کند و اجازه میهای جدید ایجاد میتجربه

های نقد فرهنگی بازسازی کند. حضور هدفمند خواننده در گفتمان متن مدرن ظرفیت

ای و عامالن فرهنگی را از فهخوانندگان حرعالوه متن مدرن رساند. بهرا به فعلیت می

فکران دانشگاهی مورد تحلیل و اغلب توسط روشن کندمیای جدا حرفهخوانندگان غیر

ت، تحلیل روایزبان و  ۀ، رابطروایتیشرایط ظهور متن موضوعاتی مانند گیرد. رار میق

 اتادبیو عملکرد  روایتیختارهای فرهنگی جامعه از متن ، استخراج ساروایتاَشکال 

 رد. یگمحور مورد بررسی قرار میدر مطالعات متن هم در ارتقای فرهنگی جامعه روایتی

وجود ، حال. درعین خواهد جهان را بازسازی کندمی ادبیات روایتی، در پایان اینکه

 و  کندیم داللت یجار ۀشیاند از یاجتماع یساختارها ماندگیبر عقباین نوع ادبیات 

که در چنین  روایتبنابراین  .عه کافی نیستندجام یارهای ادراکن است که ساختیا ۀنشان

هایی واکنش نشان و به موقعیت استو تضاد گیرد، محصول کشمکش یی شکل میفضا

دیگر یک ظرفیت رو از این متضمن دوراهی است. ها در آنگیری دهد که تصمیممی

بازنمایی نیازهای متضاد ای خواهد بود برای این است که پروژه روایت در نقد فرهنگی
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و اَشکال دیگر تعامل در حوزة  گو و مذاکرهوازها از طریق گفتو ایجاد رابطه بین آن نی

   زبان. 
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Abstract  
This article aims to study and analyze the discourse regimes of conservatism 
and risk-taking. Conservatism is related to companionship, convergence, and 
alignment; while risk- taking is related to the challenging space, non-
conformity and divergence. The main purpose of this article is to analyze the 
novel Nocturnal Harmony from the Wood Orchestra by Reza Ghasemi based 
on the semio-semantic approach to explain the factors and tools that 
influence the semiotic and sign process in these two regimes. The study not 
only analyzes the discourse narratives that are agentive, interactive or 
adjusted with existence, it also discusses how the two regimes of 
conservatism and risk- taking emerge in this novel. It is assumed that the 
conservative discourse regime is formed with respect to (considering the 
transitional aspect of the discourse) the alignment and harmony between the 
agent and the world, and the appeasement functions are the contributing 
factors in this regard. But in the risk –taking discourse regime, the resistance 
function of discourse is involved putting forth discontinuity, rejection of 
assertion conditions and the creation of negative conditions, that make 
meanings of eventful and unexpected feature.  The intermediate regime, the 
intensity system, the extensity and the tension process are other important 
tools and factors in forming these two regimes. The main purpose of this 
article is to analyze the two conservative and risk-taking discourse regimes, 
from the perspective of semio-semantics, to explain the discourse challenges 
that move us from the limited and adjustable situations to open and eventual 
situations. 
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